
 
 
 
 
 

รหัสทัวร์ AJP75-16- OSAKA KYOTO KOBE 5D3N BY XJ  

รหัสทัวร ์AJP75-16 XJ 
 

 



 
 
 
 
 

รหัสทัวร์ AJP75-16- OSAKA KYOTO KOBE 5D3N BY XJ  

 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

มนีาคม / เมษายน 2566  ราคาเริม่ตัน 34,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 

(XJ622 00.55–08.45) 
    

2 เกียวโต – วัดคิโยมิสุ – ถนนกาน้าชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – 

ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์จ าหน่ายสินค้า

คุณภาพ – ช้อปปิ้ ง ชินไซบาชิ 

  อิสระ 
WELENA SHINSAIBASHI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 อิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม 

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN   อิสระ อิสระ 
WELENA SHINSAIBASHI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 ชมซากุระรอบปราสาทโอซาก้า – โกเบ – เดินเล่นย่านคิตา

โนะ – โกเบ ไชน่าทาว์ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงค์กุ พรี

เมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอล์ 

 อิสระ อิสระ 
KANSAI WASHINTON HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(XJ613 09.50-13.50) 
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ622 00.55–08.45) 

21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ์ เจ้าหน้าที่

ของบรษัิท ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง เกียวโต – วัดคิโยมิสุ – ถนนกาน้าชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาร ิ– ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชง

ชา และศูนย์จําหน่ายสินค้าคุณภาพ – ช้อปปิ้ ง ชินไซบาชิ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบินที ่XJ622 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมี

โทษจับปรบัได้] 

 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และ

ยาวนานท่ีสุด คือต้ังแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมี

สถานท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น 

 น าท่านชม วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu) หรอื วัดน้าใส เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดในญี่ปุ่น เน่ืองจากวัดน้ีมี

สถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO 

world heritage sites) ซึ่งท่ีมาของชื่อวัดน้าใสก็มาจากการท่ีวัดแห่งน้ีน้ันได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้

มีน้าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดท่ีถือว่าเป็น

ไฮไลท์ของท่ีน่ี คือ อาคารไม้ขนาดใหญ่ท่ีการสร้างท้ังหมดน้ีไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ท้ังสิ้น ถือว่าเป็นภูมิ

ปัญญาของคนโบราณท่ียอดเยี่ยม และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณน้ีเป็นจุดชม

วิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่าง ๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโต

อีกด้วย จากน้ันช้อปปิ้ ง ณ ถนนกาน้าชา ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง

เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพ้ืนเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเก๊ียะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, 

ตุ๊กตานางระบ าญี่ปุ่น 
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 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาร ิ(Fujimi-inari) หรอื ศาลเจ้าจ้ิงจอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ท่ีมีความส าคัญแห่ง

หน่ึงของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันข้าง

หลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ท่ัวท้ังภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขา

ศักด์ิสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ 

การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่าง

เป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้ นจ้ิงจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้าง

ข้ึนต้ังแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว อีก

ท้ังท่ีแห่งน้ียังได้เป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อย

กว่าปีก่อน โดยจุดไฮไลท์ของท่ีน่ี คือ ประตูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดท่ีสามารถเห็นแต่ไกล 
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ศาลเจ้าแห่งน้ีน้ันถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิโคเมอิท่ีเป็นจักรพรรดิองค์แรก

และองค์สุดท้ายของเกียวโต นอกจากน้ีตัวศาลเจ้าเองก็มีดีไม่แพ้จุดอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม 

ตัวอาคารหลัก ๆ น้ันมีต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน บริเวณสวนท่ีรายรอบวัดน้ันก็แลดูร่มร่ืน เต็ม

ไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ุเน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้ังเดิม 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ่น น่ันก็คือ การเรยีนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี่ปุ่นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การ ชงชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันล้วนมีข้ันตอน

ท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีก

ด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

 น าท่านช้อปปิ้ ง ย่านชินไซบาชิ [Shinsaibashi] บริเวณแหล่งช้อปปิ้ งท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม

ไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องส าอาง  ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ท้ังญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU 
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เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ 

 

ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก WELENA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่

สาม 

อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้ อทัวร์เสริม UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าท่านในการ

เดินทาง ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่ปะปนไปกับ

ร้านค้าแบบด้ังเดิมของญี่ ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton 

และอ่ืน ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากน้ีแล้วยังมีสินค้าจ าพวก

อาหารและเครื่องด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบ
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รนด์ต่าง ๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมี

เส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม ,อัญมณี

เครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อป

ปิ้ งได้จุใจ และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ต่าง ๆ มากมาย เช่น วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณ์สัตว์น้าไคยูกัง 

ศาลเจ้าเฮอัน ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาตรโ์อซาก้า 

 *เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า* 

 

 หรือเลือก ซื้อทัวรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่

รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง] ท่านท่ีซื้อทัวร์เสริมน าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์

แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านชื่นชอบ เช่น 

ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” น่ังเรือเพ่ือ

พบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน 

(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ 

พร้อมท้ังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัว

การ์ตูนสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter 

ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉาก
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ต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ท่ีจะได้

ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทาง

ถึง 360 องศา บนระยะทาง 1124 เมตร และจุดท้ิงด่ิงสูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่

ล่าสุดท่ีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนท่ีโด่งดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนน้ีคือ 

Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่าง ๆ 

มากมาย รวมท้ังยังมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกท้ังส าหรับ

ท่านท่ีชื่นชอบนักสืบจ๋ิวโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญี่ปุ่น ต้องน ากลับมาอีกคร้ัง ภายในงานจะ

มีท้ังเกมไขปริศนาสืบคดี Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อม

เสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ด่ืมด่ากับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย 

 

 * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า* 

ทีพ่ัก WELENA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ ชมซากุระรอบปราสาทโอซาก้า – โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาว์ – โกเบ 

ฮารเ์บอรแ์ลนด์ – รงิค์กุ พรเีมยีม เอาท์เล็ท – อิออน มอล์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 น าท่านชมซากุระบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี

นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหน่ึงของโอซาก้าท่ีต้องมาเยือนสักคร้ัง 
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 เดินทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหน่ึงใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นท่ีน่า

ดึงดูดใจส าหรับนักท่องเท่ียว โดยท่ีท่าเรือโกเบน้ัน ในยุคศตวรรษท่ี 19 ก็เป็นหน่ึงในท่าเรือท่ีเปิดท าการ

ค้าขายกับต่างประเทศเป็นคร้ังแรกอีกด้วย  
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 น าท่านเดินเล่น ย่านคิตาโน๊ะ (Kitano Ijinkan) เป็นย่านท่ีมีกล่ินอายของ 2 วัฒนธรรมอย่างชัดเจน 

ปัจจุบันยังคงมีบ้านสไตล์ยุโรปอยู่หลายหลัง โดยบางหลังได้มีการปรับพ้ืนท่ีภายในบ้านให้เป็น พิพิธภัณฑ์ 

บ้างก็ปรับให้เป็นแกลเลอรี่ ส่วนสถานท่ี ท่ีคนนิยมมาเยี่ยมชมคือ Weathercock House อาคารทรงยุโรปท่ีมี

กังหันลมไก่ อยู่บนหลังคา โดยสถานท่ีน้ี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติสถานแห่งชาติอีกด้วย 

 

 นานกิงมาจิ (Nankinmachi) ย่านไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ และถือเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
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ภูมิภาคคันไซ โดยท่ีย่านน้ีได้เติบโตมาจากชาวจีนผู้เข้ามาท าการค้าในช่วงท่ีญี่ปุ่นเปิดประเทศในปี 1868 

ปัจจุบันน้ีเป็นแหล่งการค้าส าคัญท่ีจะมีสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายมากมาย เช่น ผักดอง เส้นบะหมี่ ผลไม้ 

ฯลฯ รวมถึงร้านอาหารจีนอันเลิศรส ก็ต้ังเรียงรายอยู่ ณ จุดน้ีอีกด้วย  

 

 ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์ (Kobe Harborland) ต้ังอยู่ท่ีบริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านท่ีรวมท้ังแหล่งช็อปปิ้ ง

และความบันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโด่งดังมากๆ มีท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัด

พบท่ีนิยมของชาวเมือง โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้าเพ่ือชื่ นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค 

นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารต้ังอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษ

ท่ี 19 อีกด้วย บริเวณน้ีมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้าง Umie Mosaic ต้ังอยู่ริมน้า ภายในมีร้านค้าเล็กๆ

ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารท่ีสามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถ

ข้ึนไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ท่ีต้ังอยู่หลังอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 
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 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท  (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่  ท่ีมีการออกแบบให้ดู

เหมือนกับรีสอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาและมี

ร้านค้าถึง 150 ร้านท่ีพร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไปเลือกซื้อของ ท้ังสินค้าแบรนด์เนมของญี่ปุ่น หรือ ของ

ต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

 ช้อปปิ้ งต่อท่ี ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก KANSAI WASHINTON HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่้า โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ613 09.50-13.50) 
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 สมควรแก่เวลาเดินทางนําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

 นําทุกท่านทําการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ613  

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

Osaka Kyoto Kobe Sakura 

5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

09 - 13 ม.ีค.2566 34,900.- 8,900.- 21,900.- 

16 - 20 ม.ีค.2566 35,900.- 8,900.- 22,900.- 

23 - 27 ม.ีค.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

05 - 09 เม.ย.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

11 - 15 เม.ย.2566 42,900.- 8,900.- 29,900.- 

12 - 16 เม.ย.2566 42,900.- 8,900.- 29,900.- 

13 - 17 เม.ย.2566 41,900.- 8,900.- 28,900.- 

19 - 23 เม.ย.2566 35,900.- 8,900.- 23,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ัง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  
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- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพ่ือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพ่ิมเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 
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1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพ่ิม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซ่ึงต้องชําระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพ่ิมเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 
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เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เมื่อมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอเีมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เน่ืองจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
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กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีน่ังบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 
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รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 


